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ALGEMEEN. 
Artikel 1 

De Partij draagt de naam: ,,KATHOLIEKE NATIONALE PARTIJ" 
(KNP.). 

Artikel 2 
De Partij is d.d. 11 December 1948 opgericht en wel voor onbepaalde 
tijd. 

Artikel 3 
-' De Partij zetelt in de residentie van het Koninkrijk der Nederlanden. 

VAN DE PARTIJ. 

Artikel 4 

De Partij stelt zich ten doel: 
,,de bevordering van het welzijn van de volkeren 
,,levende onder het gezag van de Nederlandse Kroon". 

Artikel 5 

De Partij neemt bij  haar handelingen als uitgangspunt de in de na-
tuurlijke orde gelegen zedelijke normen en de Goddelijke Openbaring, 
zoals de Rooms-Katholieke kerk deze verklaart. 

Artikel 6 
De Partij zal haar doel trachten te verwezenlijken door middel van: 

het organiseren van kiesgerechtigden en aspirant-kiesge-
rechtigden; 
het bevorderen van de staatkundige ontwikkeling van haar 
leden; 
het aankweken van saamhorigheid onder haar leden; 
het stellen van candidaten voor de verkiezingen van leden 
van gemeenteraden, de provinciale staten en de Staten 
Generaal; 
het voeren van goedgerichte propaganda omtrent haar 
doelstellingen; 
het eerbiedigen van de Grondwet en de wetten. 

Artikel 7 
De Partij is georganiseerd in kieskringen. Deze hebben dezelfde 
begrenzing als de in de Kieswet voor de verkiezingen van leden van 
de Tweede Kamer vermelde. 

Artikel 8 
De Partij kan samenwerken met gelijkgerichte organisaties. 



VAN DE MIDDELEN. 

Artikel 9 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 10 

De contributie wordt door het Centraal Bestuur vastgesteld. 

Artikel 11 

De Partij zal haar geldelijk bezit niet mogen omzetten in waarde-
papieren, z.a. effecten en obligaties. 

Artikel 12 

De Partij zal zich financieel niet binden aan enig periodiek. 

VAN DE REGLEMENTEN. 

Artikel 13 

Aangelegenheden van organisatorische aard, waarin deze Statuten 
niet voorzien, worden door middel van het Partij-Reglement nader 
geregeld. 

Artikel 14 

Het Partij-Reglement wordt door het Centraal-Bestuur vastgesteld; 
de kieskringreglementen worden in de betreffende kringen opgesteld 
en het Dagelijks Bestuur ter goedkeuring voorgelegd. 

Artikel 15 

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd elk reglement van de in Artikel 14 
genoemde organisaties te doen wijzigen of af te keuren. 

VAN DE LEDEN. 

Artikel 16 

De Partij kan iedere persoon, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, 
het program der K.N.P. onderschrijft, in het bezit is van het Neder-
landse Staatsburgerschap, als lid tot de Partij toelaten. 

VAN HET STEMMEN. 

Artikel 17 

Het stemmen over zaken geschiedt mondeling; over personen 
door middel van gesloten en ongetekende stembriefjes. 

Artikel 18 

Een op het werkprogram betrekking hebbend voorstel is aangenomen 
bij een meerderheid van ten minste de helft -1-  1 van het aantal 
geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 19 

Een voorstel betrekking hebbende op de organisatie is aangenomen 
bij een meerderheid van ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 
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Artikel 2Ô 

Voorzitters van alle besturen of commissies hebben een doorslag-
gevende stem bij staken der stemmen. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 21 

Tot ontbinding der Partij kan niet dan in een daartoe bijeengeroepen 
vergadering van het Algemeen Bestuur met ten minste 3/4 meerder-
heid der zittende leden worden besloten. Indien het aantal stemmen 
in de vorige alinea bedoeld niet wordt bereikt, schrijft het Dagelijks 
Bestuur een tweede vergadering uit, welke met ten minste 3/4 der 
geldig uitgebrachte stemmen tot ontbinding der Partij kan besluiten. 

Artikel 22 
De in het voorgaande artikel bijeengeroepen vergadering benoemt 
na het ontbindingsbesluit een afwikkelingscommissie. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Centraal Bestuur d.d. 
11 juni 1949 en ondertekend door het op die datum zittend Dagelijks 
Bestuur en door de commissie ad hoc voor de samenstelling van deze 
Statuten en het Partij-Reglement. 

De Commissie ad. hoc., Het Dagelijks Bestuur, 

H. J. M. HENDRIKSEN M. L. F. BAJETTO, voorziter 
W. VERGNES. J. E. VAN RAVESTEYN, secretaresse 

J. L. A. ZWARTS, penningmeester 
H. J. M. HENDRIKSEN 
J. H. MARTELHOFF 
A. E. DUYNSTEE. 
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VAN DE OHGANEN. 

Artikel 1 
De Organen van de Partij zijn: 
Ie. het Algemeen Bestuur; 
2e. de Algemene Vergadering. 

Artikel 2 

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door: 
a. het Dagelijks Bestuur; 
b. het Centraal Bestuur; 
C. het Jongeren Bestuur; 
d. de Politieke Advies-Commissie; 
e. de Financiële Advies-Commissie; 
f. de Propaganda-Commissie. 

Artikel 3 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgezeten door de Algemene Voor- 
zitter. 

Artikel 4 

De Algemene Voorzitter wordt door het Centraal Bestuur gekozen 
voor de tijd van twee jaar. Hij is terstond herkiesbaar. 

Artikel 5 

Het Dagelijks Bestuur wordt gekozen door het Centraal Bestuur. 

Artikel 6 

Het Dagelijks Bestuur en de leden van het Centraal Bestuur kunnen 
candidaten voor het Dagelijks Bestuur naar voren brengen, mits de 
candidaten een verklaring overleggen, dal zij een eventuele benoe-
ming aanvaarden. 

Artikel 7 

Van het Dagelijks Bestuur treden elke twee jaren drie leden en de 
voorzitter af volgens rooster door het Dagelijks Bestuur op te maken. 
De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 

Artikel 8 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: een Voorzitter, die tevens vice-
Voorzitter is van het Algemeen Bestuur en tenminste 6 leden. 

Artikel 9 

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door: 
a. Voorzitter; 
b. Vice-Voorzitter; 
C. Secretaris; 
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d. Penningmeester; 
e. ten minste 3 leden. 
De voorzitter van de Politieke Advies-Commissie en de Hoofdredac-
teur van het Partij-Orgaan worden uit hoofde van hun functie tot de 
vergaderingen uitgeschreven door het Dagelijks Bestuur toegelaten. 

Artikel 10 

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur wordt door het Centraal 
Bestuur gekozen. De overige functies worden door het Dagelijks 
Bestuur zelf verdeeld. 

Artikel lOo 

Bij tussentijds ontstane vacatures, worden deze aangevuld op de 
eerstvolgende vergadering. 

Artikel 11 

Het Centraal Bestuur bestaat uit 18 personen, als afgevaardigden van 
de 18 kieskringen. 

Artikel 12 

Het Jongeren-Bestuur bestaat uit 18 personen, als afgevaardigden 
van de 18 kieskringen. 

Artikel 13 

De leden der Politieke Advies-Commissie, die de Algemene Voor-
zitter en de Partij van advies moeten dienen, worden door de Alge-
mene Voorzitter aangewezen. 

Artikel 14 

De leden van de Financiële Advies-Commissie worden door het 
Dagelijks Bestuur aangewezen. 

Artikel 15 

De leden van de Propaganda-Commisie worden door het Dagelijks 
Bestuur aangewezen. 

Artikel 16 

Het aantal leden der in artikel 13 genoemde Commissie wordt naar 
behoefte bepaald, terwijl de Commissies genoemd in de artikelen 
14 en 15 elk uit 3 personen bestaan. 

VAN HET ALGEMEEN BESTUUR. 

Artikel 17 

Het Algemeen Bestuur vergadert in plenaire zitting elk halfjaar 
t.w. een vergadering voor elk nieuw zittingsjaar van de Staten-
Generaal. Op deze vergadering dienen een politiek verslag over het 
afgelopen zittingsjaar en nieuwe richtlijnen te worden gegeven 
(werkprogram); een vergadering in de maand Februari van elk jaar 
ter behandeling van het jaarverslag der Partij. 

VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. 

Artikel 18 

Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls  als het gewenst voorkomt, 
doch ten minste eenmaal per maand. 

5 



----- 

Artikel 19 

De te verrichten uitgaven ineens boven de f 500,— dienen door het 
Dagelijks Bestuur te worden goedgekeurd na advies van de Financiële 
Advies-Commissie. 

VAN HET CENTRAAL BESTUUR. 

Artikel 20 

Het Centraal Bestuur vergadert met het Dagelijks Bestuur zo dikwijls 
het noodzakelijk wordt geacht, doch ten minste eens per drie maan-
den. Bovendien moet de vergadering worden bijeengeroepen wanneer 
ten minste 5 leden van het Centraal Bestuur hiertoe per aangetekend 
schrijven de wens te kennen geven. 

Artikel 21 

De leden van het Centraal Bestuur kunnen zich laten bijstaan door 
hun plaatsvervangers. Deze laatsten hebben eveneens toegang tot de 
met het Centraal Bestuur te houden vergaderingen. In dit geval 
hebben zij noch spreek- noch stemrecht. 

Artikel 22 

Bij ontstentenis van een lid van het Centraal Bestuur treedt diens 
plaatsvervanger als lid op. 

Artikel 23 
Op de vergaderingen door het Dagelijks Bestuur bijeengeroepen 
hebben uitsluitend de leden van het Centraal Bestuur het stemrecht. 

Artikel 24 
Wanneer leden van het Centraal Bestuur onderwerpen op de verga-
deringen behandeld wensen te zien, dienen deze eerst schriftelijk en 
tenminste 14 dagen voor de uit te schrijven vergadering aan het Dage-
lijks Bestuur te zijn voorgelegd. 

VAN HET JONGEREN BESTUUR. 

Artikel 25 

Het Jongeren Bestuur vergadert met het Dagelijks Bestuur, zo dikwijls 
dit laatste Bestuur het noodzakelijk acht. Bovendien moet de verga-
dering worden bijeengeroepen wanneer tenminste 5 leden van het 
Jongeren Bestuur hiertoe per aangetekend schrijven de wens te 
kennen geven. 

Artikel 28 
De leden van het Jongeren Bestuur kunnen zich laten bijstaan door 
hun plaatsvervangers. Deze laatsten hebben eveneens toegang tot de 
met het Centraal Bestuur te houden vergaderingen. 

Artikel 27 

Bij ontstentenis van een lid van het Jongeren Bestuur treedt diens 
plaatsvervanger als lid op. 

Artikel 28 

De leden van het Jongeren Bestuur hebben op de vergaderingen 
door het Dagelijks Bestuur bijeengeroepen, uitsluitend een advise-
rende stem. 
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Artikel 29 

Wanneer leden van het Jongeren Bestuur onderwerpen op de ver-
gaderingen wensen behandeld te zien, dienen deze eerst schriftelijk 
en ten minste 14 dagen voor de uit te schrijven vergadering aan het 
Dagelijks Bestuur te zijn voorgelegd. 

VAN DE POLITIEKE ADVIES-COMMISSIE. 

Artikel 30 

De Politieke Advies-Commissie brengt t.b.v. de Algemene Voorzitter 
en de Partij advies uit over onderwerpen, waarover dit noodzakelijk 
wordt geacht. 

VAN DE PROPAGANDA-COIVIMISSIE, 

Artikel 31 

De Propaganda-Commissie adviseert het Dagelijks Bestuur en de 
kieskringen inzake de opbouw van de Partij-propaganda in de ruimste 
zin van het woord. 

VAN DE VERGADERINGEN. 

Artikel 32 

Alle besloten en openbare vergaderingen worden geopend en gesloten 
met de Christelijke groet. 

Artikel 33 

Voor alle vergaderingen dienen agenda's te worden vastgesteld. 

Artikel 34 

Alle vergaderingen worden genotuleerd. 

Artikel 35 

De notulen van een gehouden vergadering worden op de eerstvolgen-
de vergadering na eventuele wijzigingen goedgekeurd en gearresteerd 
door voorzitter en secretaris. 

Artikel 36 
Alle vergaderingen, welke door het Dagelijks Bestuur worden bij-
eengeroepen, dienen ten minste 8 dagen voor de zittingsdatum schrif-
telijk en vergezeld van een agenda te worden uitgeschreven. 

Artikel 37 
Het Dagelijks Bestuur roept het Centraal Bestuur en/of het Jongeren 
Bestuur voor een bijzondere vergadering bijeen, indien ten minste 
25 leden zulks aanvragen. 

Artikel 38 
De aanvragers dienen per aangetekend schrijven  met redenen om-
kleed aan het Dagelijks Bestuur mede te delen, welke onderwerpen 
zij wensen te zien behandeld. 

Artikel 39 
De vergadering bedoeld in artikel 38 dient uiterlijk 21 dagen na 
ontvangst van de aanvrage door het Dagelijks Bestuur te worden 
bijeengeroepen. 
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Artikel 40 

Leden van het Dagelijks Bestuur hebben tot alle vergaderingen 
toegang. 

Artikel 41 

Van alle ledenvergaderingen door de kieskringbesturen uitgeschreven 
dient het Dagelijks Bestuur op de hoogte te worden gesteld. 

Artikel 42 

Over de in artikel 41 bedoelde vergaderingen worden afschriften der 
notulen aan het Dagelijks Bestuur toegezonden. 

VAN DE GESCHILLEN. 

Artikel 43 

Alle geschillen en conflicten tussen de verschillende partijorganen en 
leden dienen door een Commissie ad hoc te worden beslecht. 

Artikel 44 

Het aantal leden voor de in artikel 43 bedoelde commissie wordt be-
paald op 5. 

Artikel 45 
Van het in artikel 44 bepaalde aantal, worden twee leden benoemd 
door de ene en twee leden door de andere partij, terwijl het 5de lid 
als voorzitter der Commissie door de Algemene Voorzitter wordt 
benoemd. In geval van staken der stemmen beslist de Algemene 
Voorzitter. 

VAN DE FINANCIEN. 

Artikel 46 

Alle leden der Partij betalen contributie, zoals deze jaarlijks door 
het Centraal Bestuur wordt vastgesteld op voorstel van het Dagelijks 
Bestuur. 

Artikel 47 

Van al de te innen contributie wordt 50% aan de Partijkas afgedragen. 

Artikel 48 

De besturen van de kieskringen dragen zorg voor de inning der ver-
plichte contributies en afdracht van het aan de Partijkas toekomende. 

SLOTBEPALINGEN. 
Artikel 49 

De afgevaardigden van de Partij in de Gemeenteraden, Provinciale 
f Staten en de Staten-Generaal, hebben toegang tot alle ver- 

gaderingen, met uitzondering van die van het Dagelijks Bestuur, en 
hebben in de vergaderingen een adviserende stem. De Algemene 
voorzitter heeft toegang tot alle vergaderingen. 

Artikel 50 
In gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beschikt voorlopig 
het Dagelijks Bestuur. Het legt op de eerstvolgende vergadering met 
het Centraal Bestuur deze voorlopige beschikking ter goedkeuring 
voor. 
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